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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

NİSAN 2019 
 

Elexus Hotel Genel Müdürü’nden KTTO’ya ziyaret 

 

2 Nisan 2019 tarihinde; Elexus Hotel Genel Müdürü Ismail Tirali ve Organizasyon Sorumlusu Rahme Demirer, 
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem’in de yer 
aldığı ziyarette; Elexus otelin KKTC’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında bilgi paylaşıldı. 

 

Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Müdürü'nden nezaket ziyareti 
 

 
 

3 Nisan 2019 tarihinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler 
Müdürü Ayda Soylu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. KTTO Başkanı Turgay Deniz ile 
Soylu arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ziyarette Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran ve Ticaret 
Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu yer aldı. 
 

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı ile görüşme 

 

3 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner ve 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri tarafından KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye gerçekleştrilen 
ziyarette,  Genel Tarım Sigortası fonu ve diğer fonlar hakkında yapılan düzenlemeler görüşüldü. 
 

 
 
Dışişleri Bakanlığı AB 
ile İlişkiler 
Müdürü'nden 
nezaket ziyareti 
 
 
Hellim konusunda bir 
dizi toplantı 
gerçekleştirildi 
 
 
Kuzey Kıbrıs Rekabet 
Edebilirlik Forumu 
gerçekleştirildi 
 
 
Kamu Görevlileri 
Yasa Tasarısı 
Değerlendirme 
Toplantısı düzenlendi 
 
 
Oda, 
Cumhurbaşkanı’na 
KTEZO Yasası 
hakkında yazı 
gönderdi 
 
 
KTTO BaşkanI Turgay 
Deniz : “Ticaret ve 
Sanayi Odalarının 
gücünün kırılması 
hedefeniyor” 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Deniz, 
İTÜ-MEDEK 4. Arı 
Günleri çerçevesinde 
"AR-GE İle  Yenilikçi 
Ve Yaratıcı Bir İklim 
Oluşturma" 
etkinliğinde açılış 
konuşması yaptı 
 
 
KTTO Başkan Vekili 
Semral Erel,  
Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Kariyer 
Günleri’ne katıldı 
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KTTO, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda 
düzenlenen "İki Ülke Arası İş İlişkilerinin 
Güçlendirilmesi ve İş Birliğinin Artırılması" 
etkinliğine katıldı 
 

9 Nisan 2019 tarihinde; Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Okan Özoğlu, Alman iş insanlarının ülkemize daveti öncesi 
ön incelemede bulunmak üzere KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 
KKTC Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) organizasyonu ve 
Kıbrıs Türk İşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) 
katılımıyla yatırım fırsatlarının ve ticari iş birliklerinin geniş kapsamlı 
analizinin yapılabilmesi için etkinlik öncesinde, KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, YK Üyesi Serhan Kombos, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet 
İleri, İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem, KTSO Başkanı Candan 
Avunduk, KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer’in katılımıyla 
toplantı  ve sunum  gerçekleştirildi. 
Toplantının ardından Özoğlu; Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasını 
anlatan bir sunum ile iş insanlarına yönelik “İki Ülke Arası İş 
İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve İş Birliğinin Artırılması” konulu 
sunumu gerçekleştirdi. 
 

KTTO’nun elektronik imzaya geçişi ile ilgili 
sözleşmeler imzalandı 
 

9 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Oda üyelerine 
daha hızlı ve etkin hizmet götürmede önemli bir adım olan 
elektronik imza uygulaması konusunda işlemlerini tamamlama 
aşamasına geldi. Oda gelişen teknolojiyi üyelerinin yararına yenilikçi 
ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürme vizyonu kapsamında Oda’dan 
tüm dokümanların  elektronik ortamda imzalanması ve ıslak imza ile 
aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak olan dijital çalışmalarının son 
aşamasında gerekli sözleşmeleri imzaladı ve Mayıs ayı başında 
uygulamayı hayata geçirmek üzere çalışmalarına hız verdi. 
 

 
 

 

 

Almanya Lefkoşa Büyükelçisi ile Hellim 
Sertifikasyonu hakkında  görüşüldü 
 

4 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Turgay 
Deniz  ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve 
hellim konusunda çalışan teknik ekiplerin düzenlemiş olduğu 
toplantılar çerçevesinde öncelikli olarak Kıbrıs’ta bulunan “yabancı 
misyonlar” ile toplantıların gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı. 
Bu karar doğrultusunda  Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz 
Joseph Kremp ile KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTSO Başkanı 
Candan Avunduk, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, KTTO Dış 
İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkiran ve KTSO Genel Sekreter 
Yardımcısı Leyla Mahrum’un katılımıyal toplantı gerçekleştirildi. 
Gerçekleşen toplantıda, hellimin AB nezdindeki akreditasyonu 
hakkında detaylar görüşüldü. 
 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Erhan Erçin ile 
KTTO ve KTSO heyetleri toplantı yaptı 
 

9 Nisan 2019 tarihinde; Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Erhan Erçin; 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Olgun ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Dış 
ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Başkanı Candan Avunduk, Genel Sekreter Yardımcısı Leyla 
Mahrum arasında toplantı yapıldı. 
Toplantıda, hellim tescili konusunda yaşanan gelişmeler 
görüşüldü. 
 

Embargoed Sivil Toplum Örgütü Başkanı 
Oda'yı ziyaret etti 
 

 
 

9 Nisan 2019 tarihinde; Embargoed Sivil Toplum Örgütü Başkanı 
Fahri Zihni, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'i ziyaret 
etti. 
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Dış İlişkiler 
Sorumlusu Hasan Engelkıran eşlik etti. 
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Semra Güner’in Vefatıyla İlgili Yayınlanan 
Başsağlığı Mesajı 
 

 
 

Avrupa Komisyonu SRSS (Kıbrıs Destek Birimi) 
Şefi Kjartan Björnsson ile hellim tescili 
konusunda görüşme 
 

10 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası’nın yürütmekte olduğu kulis çalışmaları kapsamında, 
iki Odanın heyeti Avrupa Komisyonu SRSS (Kıbrıs Destek Birimi) 
Şefi Kjartan Björnsson ile görüştü. 
Toplantıda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı Başkan Turgay Deniz ve Dış 
İlişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran temsil etti. Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası ise Başkan Candan Avunduk ile İş Geliştirme ve 
Hellim Kurulu Sorumlusu Leyla Mahrum tarafından temsil edildi. 
 

KTTO’dan Fransa Lefkoşa Büyükelçiliği’ne 
nezaket ziyareti 
 

11 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran, Fransa 
Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz’a  ziyaret gerçekleştirdi. Karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’na 
yönelik basın mensupları ile akşam yemeği 
düzenlendi 
 

11 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetimi, 2018-
2019 Rekabet Edebilirlik Raporu ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulunmak amacıyla basın mensupları ile bir araya geldi. – 
 

 

Yemekte; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve personelinin 
yanı sıra, raporu hazırlayan akademisyenler de yer aldı. Başkan 
Turgay Deniz'in açılış konuşmasının ardından, raporu hazırlayan 
akademisyenler tarafından rapora ilişkin bilgiler paylaşıldı. 
Yenilenen metodoloji ve Kuzey Kıbrıs’ın Rekabet Edebilirliği 
hakkında paylaşılan özet bilgiler şu şekildedir;  
 
Dünya Ekonomi Formu 40’ıncı yılına giren Küresel Rekabet 
Edebilirlik çalışmasında bu yıl yenilenmeye giderek metodolojide, 
içerikte ve puanlamada bazı değişiklikler yapıldı. Bunun 
gerekçesini de gelişen teknolojiyle birlikte değişen yaşam biçimleri 
ve değişen iş yapma yöntemlerine bağlandı. Eski metodolojide yer 
alan bazı değişkenlerin günümüz koşularında rekabet edebilirliğe 
etkisinin azaldığı ve yeni değişkenlerin bu bağlamda daha etkili 
olduğu kanaatiyle yeni bir yapı oluşturulmuştur. Geleceğe hazırlık 
(future readiness) konsepti çerçevesinde dayanıklılık, atiklik ve 
yenilikçilik gibi kavramlar öne çıkarılmıştır. Geçmiş yıllarda toplam 
114 farklı değişken kullanılırken bu yıl değişken sayısı 98’e 
düşürülmüştür. Yine geçmiş yıllarda 114 değişkenin üçte ikisi iş 
insanlarına yapılan anketlerden elde edilirken, bu yıl kullanılan 98 
değişkenin sadece 44 tanesi anket yoluyla elde edilmiştir. Bu da 
algıya dayalı ortaya çıkan sapmaların etkisini azaltmıştır. Yapılan 
değişiklikler sadece içeriğin değiştirilmesiyle sınırlı kalmamış, daha 
önceleri 7 üzerinden olan puanlama 100 üzerinden hesaplanmaya 
başlanmıştır.  Yapılan içerik değişikliği ile puanlama yöntemi de 
değiştirilmiştir. Daha önceki yıllarda ülkeler gelişim aşamalarına 
ayrıştırılarak bulundukları aşamaya göre her bölümden farklı 
ağırlıklarla puanları hesaplanmaktaydı. Bu yıl tüm bölümlere ve 
bölüm içerisinde yer alan değişkenlere eşit ağırlık verilmiş ve tüm 
ülkelerin puanları ayni şekilde eşit ağırlıklarla hesaplanmıştır. Bu 
durum bazı ülkeler için avantaj olurken hem puanları hem de 
sırlamadaki yerleri ciddi şekilde iyileşmiştir. Ayni şekilde bundan 
olumsuz etkilenen ülkelerin de puanları ve sırlamadaki yerleri 
aşağı yönlü değişmiş oldu.   
 

• Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke puanı 100 üzerinden 
55.21 puan, sıralaması ise 140 ülke arasından 89’ncu sırada 
olmuştur.  Puan olarak geçmiş yılların puanlarından çok farklı bir 
puan olmasa da içeriği değişen bazı bölümlerden kaynaklı hem 
ülke puanı hem de sıralamadaki yeri gelişmiştir.  
• Sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, 
İşgücü Piyasaları ve Makroekonomik İstikrar bölümlerinde 
gerileme devam ederken bu yıl yenilenen Ürün Piyasaları, Finans 
Piyasaları ile Bilgi ve Bilişim Teknolojilerine Uyum alanlarında 
puanlar değilse de sırlamada yukarıya tırmanmıştır. 
• En İyi skor olan 100 puan elde edilen ve 140 ülke arasında birinci 
gelinen alanlar şunlar olmuştur: 
- Elektriğe Erişim Oranı (%100) 
- Sabit Geniş Bant İnternet Kullanıcı Oranı (Her 100 kişide 
51.5 kişi ) 
- Nüfusa oranlı Cep Telefonu Abone sayısı (her 100 kişide 232.3 
abone) 
- Terörizm oranı (0 ile en yüksek puan alınmıştır)  
  
• 140 ülke arasında en kötü skorları alarak sona yakın sıralarda yer 
alan başlıklarda şunlardır: 
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- Karayolları Altyapısı (16.5 puan ve 140’ıncı) 
- Kalifiye Eleman Bulma (26 puan ile 139’uncu) 
- Mesleki Eğitimin Kalitesi (31.8 puan ile 135’inci) 
- Profestonel Yönetime Güven (28.2 puan ile 135’inci) 
 

Tema konusu: Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme 
 

Bu yılın tema konusu olarak seçilen “Endüstri 4.0 Işığında 
İşletmelerde Dijitalleşme”nin incelendiği Rapor’un ikinci 
bölümünde dijitalleşme kavramı ve bunu başarıyla uygulayan ülke 
örneği olarak seçilen Singapur incelenmiştir. Ayrıca işletme 
bazında başarılı dönüşüm yapabilen işletmelerden Netflix de 
incelenmiştir. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs’tan başarılı iki 
dijitalleşme projesi olarak e-imza ve Elektrik Mühendisleri Odsı’nın 
e-vize uygulamaları da analiz edilmiştir. Teknolojik gelişimle 
birlikte tüketim kültürünün ve iş modellerinin hızla değiştiği bir 
dönemden geçilmektedir. Bu bağlamda kendini yenileyebilen 
işletmeler ile kendini doğru becerilerle donatabilen bireyler bu 
süreçten başarıyla çıkabilecektir. Kamusal olarak bu süreci 
yönetebilecek ülkeler de gelişimine iz katarak büyüyebilecektir. 
Önümüzdeki dönemde kaybolan bazı meslekler gibi (yorgancı, 
postacı, fotoğrafçılık vb ) bazı yeni mesleklerin (yazılımcı, veri 
tabanı yöneticisi, 3D baskı mühendisliği, tıbbi mentor vs)ortaya 
çıktığına şahit olacağız. Endüstri 4.0 diğer bir deyişle dördüncü 
Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri 
alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. 
Üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde 
izlenip analiz edilmesine olanak sağlanarak daha verimli iş 
modellerinin ortaya çıkmasını öngörmektedir. Dolayısıyla bu 
süreçte işletmelerin dijitalleşmesi önem kazanmaktadır. Ancak 
dijital dönüşümün bireysel düzeyde veya münferit bir işletme 
tarafından tek başına gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu 
dönüşümün taşıyıcısı sayılabilecek altyapının oluşması, ilgili 
konularda çerçeveyi oluşturacak yasal mevzuatın ve politikaların 
belirlenip uygulamaya konulması yanında ortaya çıkacak beşerî 
kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim sisteminde ve 
yöntemlerinde de yenilenmelerin yapılması kaçınılmazdır. Çalışma 
kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren işletmelere yapılan 
bir anket ile işletmelerdeki dijitalleşme seviyesi ve karşılaşılan 
problemler de tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket sonucunda elde 
edilen bulgulardan bazıları şu şekildedir; 
 

• İşletmelerin %58’inin kurumsal web sitesi var 
• İş yerlerinin %73’ü kablosuz ağla internete erişiyor ve ağırlıkla 
10MB ve üzeri hızla 
• İşletmelerin %83’ü sosyal medyada da yer alıyorlar. Ağırlıkla 
Facebook(%53) ve Instagram  
• İşletmelerin üçte ikisi bilişim konularıyla ilgili işletme dışından 
destek alıyor ve bu iş için ortalama ayda 1,730TL civarı bir 
harcama yaptığı görülüyor. 
• Anket yapılan işletmelerden %78’inin herhangi bir dijitalleşme 
stratejisi yok 
• Sahada aracı olan işletmelerin önemli bir kısmı (%74) araçlarını 
cihaz yardımıyla takip ettiği  
• İşletmelerin %40’ının verilerini harici bellekte, %30’unun 
bilgisayarda, %12’sinin bulut ortamında ve %11’inin de – 
 

 

sunucularda sakladığı tespit edilmiştir. 
• İşletmelerin yarıdan bira fazlasının (%53) Kaynak Planlayıcı (ERP) 
tarzı yazılımlar kullandığı ve bunu kullanan işletmelerin 
çoğunluğunun bu sistemleri 5 yıldan fazla bir süredir kullandıkları  
• İşletmelerin yazılım ve diğer bilişim sistemleri kullanmalarının 
önündeki en önemli engellerin yetişmiş eleman sıkıntısı, maddi 
engeller ve alt yapı eksikliği en başta gelen sorunlar olarak tespit 
edilmiştir. 
  
Dijital değişim sadece yeni teknolojilerin adaptasyonu, yeni bir 
satışkanalının açılması veya sosyal medya etkileşiminin ötesinde 
bir durum olduğu anlaşılmışdurumda. Akıllı telefon ve tablet gibi 
artık hayatın parçası haline gelen araçların sosyal medya, mobil 
uygulamalar, bulut uygulamaları ve gelişmişanalitik yetkinlikler 
gibi trendler ile birleşmesi tüketicilere günlük satın alma 
aktivitelerini gerçekleştirirken kullanabilecekleri sınırsız bilgiye 
erişim sağlıyor. noktada dijital değişim ile birlikte düşünülen 
sadece yeni bir web sitesi yapmak veya e-ticaret platformu 
oluşturmanın çok ötesinde. Dijital değişim, tüketiciden çalışana, 
tedarikçiden müşterilere herkesin deneyimlerinin iyileştirilmesini 
içeren bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.  
Dünya Ekonomi Formu tarafından da ortaya konulduğu gibi dünya 
artık dijital bir döneme girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek 
bireyler (özel ve tüzel) olarak, gerekse yönetimler olarak bu 
değişimi referans alarak geleceği planlamak durumundadırlar. 
Raporda da ortaya konulduğu gibi bu değişim sürecinde 
dayanıklılık, atiklik ve yenilikçilik önem kazanmaktadır. Bu nedenle 
işletmelerin gerek bünyelerinde gerekse faaliyet gösterdikleri 
pazarlarda değişim sürecinin planlayıcısı ve yönlendiricisi olmaları 
dijital dönüşüm için olmazsa olmazıdır. Yenilenen rekabet 
edebilirlik yöntemi de göstermektedir ki bunlar hayata 
geçirilebildiği ölçüde rekabetçi olunabilecektir. Aksi takdirde 
dönüşemeyen işletmelerin ne dünya ile ne de yeni nesil 
tüketicilerle iş yapabilmeleri mümkün olamayacaktır.  Bu 
bağlamda yapılabilecekleri şu şekilde özetleyebiliriz: 
 

• Dijitalleşme sürecinde yasal çerçevelerin oluşturulması 
(teknolojilerin daha yaygın ve etkin kullanılmasına imkan 
tanıyacaktır) 
• KKTC’de dijital dönüşüm sürecinin başarıyla ilerleyebilmesi için 
öncelikle dijital konularla ilgili mevzuatın geliştirilmesi ve bir 
sonraki adım olarak ta bu süreci uygulamaya koyup ileriye 
taşıyacak kurumlar tarafından benimsenmesi ve uygulayıcıarın 
eğitilerek sürece dahil edilmesi gerekmektedir. 
• Fiziki ve teknik alt yapının geliştirilmesi dijitalleşme sürecinin 
omurgasının oluşturulması açısındankaçınılmazdır. Bu bağlamda 
hükümetlerin gerekli kaynağı ayırması ve bu alanlarda yatırım 
yapabilecek olanlara gerekli katkıyı koyması önemlidir. 
• Ar-Ge faaliyetlerine mutlaka devlet katkısı getirilmelidir. 
Teknoloji Parkları ve Teknoloji Transfer merkezleri oluşturularak 
dünyaya hizmet verebilecek kaliteye ulaştrılmalıdır. 
• Bu alanda ihtiyaç duyulabilecek beşeri kaynağın oluşabilmesi için 
eğitim sisteminin ciddi şekilde gözden geçirilmesi ve planlaması 
yapılmalıdır. Bu bağlamda gerek burs programlarıyla gerekse 
üniversitelerin ilgili alanlarda çacakları bölümlerin 
desteklenmesiyle beceri havuzu oluşturulabilir. 
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Kısacası dijital dönüşüm başlamış ve geri dönmeyecek şekilde 
devam etmektedir, dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin de 4’ncü sanayi 
devrimi olarak ta adlandırılan bu sürecin parçası olma fırsatı 
önümüzde durmaktadır. Geçmiş sanayi devrimlerini 
yakalayamayarak oyun dışı kalmış olmayı bu kez doğru strateji ve 
politikalarla başarabilme şansı mutlaka vardır. 
 

Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu 
gerçekleştirildi 
 

 
 

12 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “Rekabet 
Edebilirlik Raporu”nu açıkladı.   Bu yıl on birincisi hazırlanan rapor, 
12 Nisan Cuma günü KTTO’da düzenlenen “2018-2019 Kuzey Kıbrıs 
Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyu ile paylaşıldı. Rekabet 
Edebilirlik Raporu’nun ve Forumu’nun bu yılki ana teması, "Endüstri 
4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme" oldu. 
Forum KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla başladı. Son on 
bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey 
Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde 
kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını 
söyleyen Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler 
yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti. 
 

 
 

Deniz, “Dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirilerek 
uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı, yatırım yapmaya 
cezbedecek ortamın sağlanması, vergi reformu, kamu reformu ve – 
 

 

kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen 
yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik 
işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım, 
enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, 
üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” 
gerektiğine değindi. 
 

 
 

 “Şirketlerin, dijitalleşme süreçleri için sağlam planlar yapması 
gerekecektir” 
 

Deniz, “Teknolojinin günden güne hayatımızda daha çok yer 
tutması ve özellikle son dönemde Endüstri 4.0 kavramının öne 
çıkmış olmasının bu yılki tema konusuna gerekçe oluşturduğuna 
değinerek, şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet edebilir olmaları 
için dijitalleşme süreçleri için de sağlam planlar yapması 
gerekecektir” ifadelerini kullandı. 
 

 
 

Kuzey Kıbrıs’ın sıralamadaki yeri belirlendi 
Raporu kaleme alan akademisyenler Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. 
Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke 
puanının 100 üzerinden 55.21 puan, sıralamasının ise 140 ülke 
arasından 89’uncu olarak saptandığını açıkladı. Sorunlu kabul edilen 
alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, İşgücü Piyasaları ve 
Makroekonomik İstikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu 
yıl yenilenen Ürün Piyasaları, Finans Piyasaları ile Bilgi ve Bilişim 
Teknolojilerine Uyum alanlarında gelişmelerin kaydedildiğine işaret 
edildi. 
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Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Değerlendirme 
Toplantısı düzenlendi 
 

 
 

18 Nisan 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk 
Otelciler Birliği ve Kıbrıs İşinsanları, Yatırımcılar ve Ekonomi 
Derneği’nin yer aldığı çalışma grubu tarafından düzenlenen Kamu 
Görevlileri Yasa Tasarısı Değerlendirme Toplantısı, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. 
 

 
 

Toplantının esas amacı KKTC hükümeti tarafından yapılan Kamu 
Görevlileri Yasa Tasarısı’nın  toplumunun ihtiyaç ve talepleri, kaliteli 
hizmet ve iş yapabilirlik, yurttaş memnuniyeti ve refahı dikkate 
alınacak şekilde hayata geçirilmesinin ve bu bağlamda tespit edilen 
eksikliklerin ve düzeltmelerin ilgili makamlara iletilmesi amacı ile 
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Doğa Dönmezer bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumun ardından Meclis Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Komisyon 
Başkanı, Jale Refik Rogers ve Başbakan Tufan Erhürman yasa ile 
ilgili yapılan çalışmalar ve çalışma gurubu tarafından verilen geri 
bildirimler doğrultusunda konuşma yaptı. 

 

KTTO’nun yayın organı “Ekonomi” çıktı  
 

 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’dan 
KTTO’ya ziyaret 
 

22 Nisan 2019 tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki 
Çeler ve beraberindeki heyet; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz’i ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan Kombos, 
Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun ve Oda Genel Sekreteri 
Aysun Önet İleri de eşlik etti. Toplantıda 1 Mayıs tarihinde iş 
yerlerinin çalışma saatleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
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KTTO’dan Halkın Partisi’ne ziyaret 
 

24 Nisan 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili 
görüş ve önerilerini sunmak üzere Halkın Partisi Genel Merkezi’ne 
ziyarette bulundu. 
 

Oda, Cumhurbaşkanı’na KTEZO Yasası 
hakkında yazı gönderdi 
 

24 Nisan tarihinde; Odanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 
gönderdiği Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası İç Düzeni 
ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir; 
 

Madde 2: “Esnaf Tanımı”: 
Esnafın sadece elde ettiği kazanç kriterine göre ve çok yüksek bir 
miktarda tanımlanması esnaf olmayan ticaret yapan, sanayici olan 
vs. bir çok gerçek ve tüzel kişiyi de esnaf kapsamına alacaktır. 
Kanaatimizce bu tanımlama değişmeli ve esas olan unsurlar 
arasında ilk sırada yer ana “esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil 
olma (kaynakçılık, kalıpçılık vs.)” yer almalıdır. Ayrıca kazanç kriteri 
de ülke şartlarında çık esnaf tanıma uygun daha makul düşük  bir 
seviyeye çekilmelidir. 
 

Madde “6 (1) D”: 
Üyeleri için ithalat, ihracat ve üretim ile ilgili belgeleri düzenleyen 
ilgili Odalar vardır.  Önerimiz “ithalat, ihracat, üretim işlemlerini 
yapabilmeleri için“ ibaresinin çıkarılmasıdır. 
 

Madde  “6 (1) H ve “6 (1) I “: 
Sivil Toplum Örgütleri üyeleri ile ilgili birçok konuda görüş ve 
öneriler veriyor. Hangi konularda görüş verileceği madde madde 
görevleri arasında yazılması anlaşır değildir. Önerimiz, 6 (1) H ve 6 
(1) I çıkarılması ve 6 (1) C’ye “öneriler yapmak” ilave edilmesidir. 
  
Madde “6 (1) İ”  ve “6 (3)”: 
Burada işyerlerini denetlemek, aykırılık varsa rapor etmek 
görevlerinden bahsediliyor. Devletin esas görevi denetlemek ve 
yürürlükteki mevzuata ayrılık tespit etmek ve gereğini yapmak 
olduğuna göre; önerimiz, 6 (1) İ  ve 6 (3)’ün yasa kapsamından 
çıkarılmasıdır. 
 

Madde “7 (1) “: 
Burada Oda ya üye olmadan iş yeri çalıştıramaz iş yeri açamaz, 
izinler verilmeden Oda nın görüşü alınmalı ifadeleri yer almaktadır. 
Bu yetkiler devlerin ilgili otoritelerinde olan yetkilerdir. Bir Oda’nın 
bunlara müdahil olması doğru değildir. Önerimiz 7 (1)’in yasadan 
çıkarılmasıdır.  
   
Madde 24 (1) ve (3): 
Üyelik aidatını zamanında ödememek disiplin cezası gerektiren bir 
eylem olarak değerlendirilmemelidir Aidatını ödemezse cezalı öder 
yada, şu kadar yıl üst üste ödemezse üyeliği düşer olabilir ama 
disiplin suçu olması ve geçici bir süre de üyelikten çıkarılması 
durumu ciddi mağduriyetler oluşturacaktır. Önerimiz aidatı 
zamanında ödememenin disiplin suçu kapsamından çıkarılmasıdır. 
 

 

Madde 43: 
Oda ya aidat ödememe durumunda suç işleniyor ve mahkûmiyet 
halinde de Pazar cezası getiriliyor. Aidat ödememenin suç olması 
kanaatimizce çok ağır bir tabirdir.  Önerimiz bu tabirlerin ilgili 
maddeden çıkarılmasıdır. 
 

KTTO Başkanı Ayrıntı Programı’na konuk oldu 
 

 
 

25 Nisan 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz’in Kıbrıs TV’de 
yayınlanan Ayrıntı Programı’nda yaptığı açıklamalara ilişkin haber 
aşağıdaki gibidir; 
 

“Ticaret ve Sanayi Odalarının gücünün kırılması 
hedefeniyor” 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zaanatkarlar Odası’nın (KTEZO) yeni yasası ve ‘Kamu 
Reformu’ diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı 
değerlendirdi. KTEZO’nun yeni yasasının Oda kapsamına müdahale 
ettiğini söyleyen KTTO Başkanı Deniz, “Gerek Ticaret Odası’nın 
gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılması hedeflenmektedir” 
dedi. Özel bir televizyon programına katılan Deniz, devletin 
reformcu bir zihniyetle tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi. 
KTTO Başkanı, hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin 
öngörülen bazı değişikliklerin Oda tarafından da desteklendiğini 
ifade etti. Ayrıca verimsiz kamu yapısının ekonomiyi etkilediğini 
söyleyen ve aynı görevi yapan çok sayıda kamu görevlisi olmasını 
eleştiren Deniz, esas dairelerde teşkilat şemasının yapılması 
gerektiğini vurguladı. Öte yandan KTEZO’nun yeni yasasını 
değerlendiren Deniz, bu yasanın Oda kapsamına müdahale ettiğini 
söyledi. KTEZO’nun yasa tasarısını art niyetli hazırlanmış bir yasa 
olarak değerlendirdiklerini söyleyen Deniz, “Bu yasa ile Esnaf ve 
Zanaatkarlar Odası’na verilecek olan yetkilerle hedeflenenin gerek 
Ticaret Odası’nın gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılmasıdır” 
dedi. Deniz, “KTEZO’nun yasasının ikinci maddesinde yer alan esnaf 
tanımının, esnafın sadece elde ettiği kazanç kriterine göre 
tanımlanması yanlıştır ve bu kazancın çok yüksek miktarda 
tanımlanması esnaf olmayan ticaret yapan veya sanayici olan birçok 
gerçek ve tüzel kişiyi de küçük esnaf kapsamına alacaktır” 
ifadelerini kullandı. 
Esnaf tanımında yıllık asgari ücretin brüt miktarının 50 katını 
aşmayan küçük esnaf olarak tabir ediliyor. Bu tabirin yıllık 1 milyon- 
 



8 
 

 

900 bin TL’ye tekabul etmekte olduğunu söyleyen Deniz, KKTC 
ekonomisinde iki milyonun üzerinde iş yapan şirket sayısının sınırlı 
olduğunu vurguladı ve bu yasanın Odalar arası dengelerin 
bozulacağı yönünde sinyal verdiğini belirtti. Ayrıca Deniz, bugün 
KTTO’nun çok sayıdaki üyesinin cirosunun 500 bin TL ile 1 milyon 
500 bin TL arasında olduğunu kaydetti. 
 

KKTC Katar ve Bahreyn temsilcilerinden ziyaret 
 

 
 

25 Nisan tarihinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Katar ve Bahreyn 
temsilicileri, 25 Nisan Perşembe günü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı 
ziyaret etti. KTTO Başkanı Turgay Deniz, KKTC Katar Temsilcisi 
Tayseer Al-Shanableh ile KKTC Bahreyn Temsilcisi Umut Koldaş'ı 
kabul etti. Görüşmede Deniz'e, KTTO Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan 
Engelkıran eşlik etti. 
 

Oda, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na KTEZO 
Yasası hakkında yazı gönderdi 
 

26 Nisan tarihinde; Odanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 
göndermiş olduğu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası İç 
Düzeni ile ilgili görüşleri Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye de 
iletildi. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz, İTÜ-
MEDEK 4. Arı Günleri çerçevesinde "AR-GE İle  
Yenilikçi Ve Yaratıcı Bir İklim Oluşturma" 
etkinliğinde açılış konuşması yaptı 
 

26 Nisan tarihinde; İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 
Kıbrıs’ın (İTÜ-MEDEK) 4. Arı Günleri kapsamında düzenlediği “AR-GE 
ile Yenilikçi ve Yaratıcı Bir İklim Oluşturma” etkinliği, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. İTÜ-MEDEK 
Başkanı Hilmi Kansu’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, İTÜ 
Mezun Dernekleri Platform Başkanı Bülent Temur, İTÜ-KKTC 
Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, KKTC Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı 
Ersin Tatar, Milletvekili Gülşah Manavoğlu, Milletvekili Fikri 
Toros’un konuşmasıyla devam etti. Oda Başkanı Deniz – 
 

 

gerçekleştirdiği konuşmasında; “KKTC’de ki girişimcilik, inovasyon 
ve AR-GE ekosisteminin oluşmasında önemli bir rolü olan özel 
sektörün en güçlü temsilcisi KTTO’ya büyük bir sorumluluk 
düşmektedir. Amacımız, dün de olduğu gibi bugün de, büyük 
kuruluşlar ile büyük iş birlikleri yaparak, iş ortamlarını, çalışma 
alanlarını geliştirmek, ürün yelpazesini artırmak isteyen iş 
insanımıza  ve yeni fikirlere destek olmak” dedi. 
 

 
 

Bu yıl, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından on birincisini hazırlanan 
Rekabet Edebilirlik Raporu’nun 2018-2019 teması olan Endüstri 4.0 
Işığında İşletmelerde Dijitalleşme olarak ele alındığını belirten ve 
raporun içeriğine ışık tutarak, dijital dönüşümde lider toplumlarda 
AR-GE faaliyetlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından 
desteklendiğine yönünde olduğunu ifade eden Başkan Deniz; “Bu 
kapsamda ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Yasası’ ülkemizde 19 Mart 2019 tarihli resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Araştırma ve 
Geliştirmenin önemli bir bacağı olan dijitalleşmeyi, şirketlerin tek 
başlarına gerçekleştirmeleri mümkün değildir” ifadelerini kullandı. 
Deniz, KTTO olarak, “Desteğimizi üniversitelerimizin de katkılarıyla 
işletmelerimize aktarmayı hedeflemekteyiz” dedi. Ayrıca 
milletvekilleri, konuşmalarında, AR-GE ve Teknokent Yasası’nın, 
ülkenin gelişimi ve kalkınması bakımından çok önemli bir adım 
olduğuna dikkat çekti. 
 

KTTO’da “Dış Ticaret Eğitimi” düzenlendi 
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Shipyard nezaket ziyareti gerçekleştirdi 
 

 
 

29 Nisan tarihinde; Shipyard Direktörü Ramazan Gündoğdu 
beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz'i ziyaret etti. Görüşmede; Deniz Hukuku Müşaviri Bilun 
Elmacıoğlu, Shipyard Genel Müdürü Hasan İzkan, Shipyard İşletme 
Müdürü Gökalp Gündoğdu ve KTTO Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan 
Engelkıran da hazır bulundu. 
 

Mülakat Komitesi tarafından KTTO Danışma 
Görevlisi pozisyonu için mülakat yapıldı 
 

29 Nisan tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından alınan karar doğrultusunda, Oda bünyesinde istihdam 
edilmek üzere KTTO Danışma Görevlisi olarak açılan pozisyon için, 
ön mülakatın ardından oluşan kısa liste de yer alan adaylarla 
Mülakat Komitesi tarafından görüşmeler gerçekleştirildi. 
 

KTTO heyeti, Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etti 
 

29 Nisan tarihinde; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası İç 
Düzeni değişikliği hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 24 
Nisan 2019 tarihinde gönderilen yazıya binaen KTTO Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret gerçekleştirildi. 
 

KTTO Başkan Vekili Semral Erel,  Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi Kariyer Günleri’ne katıldı 
 

29 Nisan tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral 
Erel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği Kariyer 
Günleri’nde KTTO’yu temsil etti. 
Yıllardır iş dünyasında aktif olarak yer alan Erel, bu anlamda 
edindiği tecrübeleri, öğrencilerle paylaşarak, öğrencilere kariyer 
yönetimi hakkında bilgi verdi. 
Erel, kariyerin sonu olmayan bir gelişme yolu olduğunu ifade 
ederek kişinin, kendini sürekli biçimde geliştirebileceğini 
düşündüğü alanları tespit ederek söz konusu alanlara yoğunlaşması 
gerektiğini söyledi. Konuşmasında, kariyer günlerinin önemine de 
değinen Semral Erel, “Kariyer günleri aynı zamanda iş hayatına 
atılmaya hazırlanan öğrenciler ile yeni mezunların iş dünyasını 
tanımalarına imkan veren çok değerli günlerden biridir” şeklinde – 
 

 

konuştu. “Kariyer, bireyin çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir 
iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve 
beceri kazanmasıdır. Kısacası kişinin çalışma hayatı boyunca 
edindiği tecrübelerin bütünüdür” diyen Erel, konuşmasına şöyle 
devam etti: 
 

 
 

“Meslek hayatımız boyunca yaptığımız işi sevgiyle, dürüst bir 
şekilde, planlı ve istikrarlı olarak yapmamız gerektiğine inanıyorum. 
Girişimcilik, günümüzde çok değerlidir. Girişimcinin ilerlemesini 
sağlayan en önemli etken kişisel meraktur. O nedenle merak edin, 
hayal kurun ve deneyin. İlk denemede başarılı olmazsanız bile 
denemekten asla vazgeçmeyin. Başarısız olmaktan korkmayın. 
Unutmayın ki başarı, sıkı çalışmakla, dürüst olmakla ve işini severek 
yapmakla elde edilir. Sınırsız bir bilginin ve bunlara ulaşmanın zor 
olmadığı bir dünyada yaşamaktayız. Rekabetin her geçen gün arttığı 
bu ortamda biz yine de tek rakibimiz kendimiz olduğunu bilerek 
adım atmalı, her koşulda ve her şartta en büyük yatırımı kendimize 
yapmalıyız.” 
 

KTTO, DAÜ Kariyer Fuarı’nda yer aldı 
 

29 Nisan tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İşletme Ekonomi Fakültesi Kariyer Fuarı'na katıldı. 
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Odamız, 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı ile ilgili yazı yayınladı 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

30 Nisan tarihinde; Odamızın 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı 
hakkında yayınlamış olduğu yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yarın, İşçi ve Bahar Bayramı’nı 
kutlayacağız. Her üretim sürecinde emek asal unsurlardan biri 
olarak yer almaktadır. İnsalığın bugün ulaştığı medeniyet 
seviyesinde de emeğin katkısı en baş köşeye konulmalıdır. Bu 
bağlamda, emeğin hakkını vermeyen mal ve hizmet üretimlerinin 
devamı mümkün olmadığı gibi emeğin katkısını ve değerini 
görmezlikten gelerek toplum hayatı için fayda üretmek de mümkün 
değildir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı ve toplumsal düzen 
kurmak zorunda olduğumuzu her günkü gelişmelerle yeniden 
haztırladığımız bu günlerde hep birlikte çalışarak gerektiğini, iş 
barışının refah üretmek için esas olduğunu bir kez daha hatırlatmak 
isteriz. Toplumsal birliğimizin ve birlikte üreterek birlikte 
tüketmenin simgesi haline gelmiş olan 1 Mayıs İşçi ve Bahar 
Bayramı, hepimize kutlu olsun. 
 


